
RELATÓRIO REFERENTE À 11ª REUNIÃO DO NÚCLEO
DE ESTUDOS AVANÇADOS DE REGULAÇÃO DO SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL (NEASF)



02

ABERTURA E COMENTÁRIOS INICIAIS

No dia 25 de agosto de 2021, ocorreu, de modo excepcionalmente virtual, a 11a Reunião 
do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (NEASF), 
organizada pelo Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) da Escola de Direito 
do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). O objetivo principal do 
NEASF é contribuir para o aprimoramento da regulação do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), por meio de pesquisas e análises que permitam diagnosticar gargalos e vislumbrar 
oportunidades de aperfeiçoamento do setor financeiro no Brasil. 

O NEASF possui uma composição multistakeholder, com a participação de membros da 
academia, do mercado e do governo. Por meio de debates e mesas-redondas, seus mem-
bros discutem temas relevantes sobre a regulação do SFN, colaborando para uma compre-
ensão mais ampla do setor, das tendências, dos riscos, das eventuais lacunas na regulação e 
de suas implicações. As opiniões manifestadas nas reuniões são responsabilidade exclusiva 
de seus autores e não representam a opinião institucional da FGV ou do NEASF. 

O tema escolhido para a 11a Reunião do NEASF foi a agenda de reformas com que o Banco 
Central do Brasil (BCB) está trabalhando para o sistema de financeiro, dando-se destaque 
aos seguintes temas:

 i) Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). 
 ii) Sistemas de recebíveis.
 iii) Open finance.
 iv) Sandbox regulatório. 
 v) Moeda digital e
 vi) Agenda de sustentabilidade.
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PANORAMA DA ATUAÇÃO DO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL (BCB)

A 11a reunião tratou da agenda de reformas 
que o Banco Central do Brasil (BCB) está 
implementando para lidar com alguns de-
safios impostos pela inovação à regulação 
do sistema financeiro nacional (SFN). Nes-
se sentido, a regulação está sendo desafia-
da pela contínua inovação microeconômica 
e mutação macroeconômica. Atualmente, 
no processo de intensa digitalização vivido 
pelo setor financeiro, a regulação deve lidar 
com a ruptura do paradigma de que o equi-
líbrio no sistema financeiro se daria em um 
cenário de concorrência monopolística. 

As inovações geram desequilíbrios que ain-
da são difíceis de prever e que poderão 
ocasionar maior segmentação do mercado. 
Nesse aspecto, no Brasil ainda há muito a 
evoluir. Nos Estados Unidos, ao contrário do 
que ocorre no Brasil, existem especialização 
em negociações de grandes lotes de ações 
e grandes volumes de títulos públicos com 
câmaras de compensação (clearing houses) 
separadas e regras diferentes. 

Em todo o mundo, impulsionado pela pan-
demia, há um processo de inovação e digi-
talização que muda a natureza da competi-
ção no sistema financeiro. Então, o primeiro 
grande desafio é a definição do desenho 
regulatório e das dificuldades inerentes à 
definição de objetivos a serem perquiridos, 
porque se trata de escolhas que determina-
rão como se dará o processo de inovação. 
Dada a inevitabilidade desse desafio, uma 
possível solução seria ter uma regulação 
que fosse válida por um período e passível 
de revisão periódica (rolling rule regulation).

Outro problema – de natureza menos mi-
croeconômica e mais macroeconômica – é 

que, no mundo inteiro, houve brutal ex-
pansão das dívidas públicas em virtude da 
pandemia, uma vez que, de forma a evitar 
o colapso das economias, foi necessário 
aumentar a liquidez dos mercados, o que 
implica mudanças em pressupostos de po-
lítica macroeconômica. Assim, vive-se um 
momento muito desafiador, no qual não 
seria possível, em última análise, uma dis-
cussão a médio prazo quanto à efetivida-
de ou à credibilidade do dólar, conforme 
evolua a geopolítica mundial, como moeda 
de reserva internacional, já que não se sabe 
como a situação ficará se houver uma crise 
mundial mais forte. 

Nesse cenário, há aspectos relacionados di-
retamente com a agenda de inovação do 
Banco Central. As agendas de prioridades 
regulatórias são criadas em um processo de 
desenvolvimento, com base em ideias exis-
tentes e um levantamento dos pontos prin-
cipais, que devem ser desenvolvidos pelo 
regulador do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), com destaque para a manutenção do 
andamento das medidas em implementação 
pelo regulador mesmo diante das dificulda-
des geradas pela pandemia de Covid-19.

Considerando a atual importância do trân-
sito de dados, percebe-se maior dificuldade 
na avaliação de ativos. No passado, fazia-
-se um fluxo de caixa descontado (DCF), ti-
nha-se alguma variação, olhavam-se alguns 
métodos tradicionais e, apesar das diver-
gências, tudo era mais fácil. Hoje, ao olhar 
um fluxo de caixa descontado, é preciso fa-
zer duas perguntas: a primeira, se esse fluxo 
é sustentável; a segunda, dependendo da 
sustentabilidade, se ele tem um valor ou ou-
tro. Então, seria difícil avaliá-lo, consideran-

SESSÃO 1
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do-se que o mundo de environmental, social 
and governance (ESG) – ambiental, social e 
governança – ainda não encontrou um parâ-
metro nem uma taxonomia universal. Assim, 
existiria grande divergência sobre quanto 
vale a parte sustentável do fluxo de caixa 
que está sendo produzido.

Então, as empresas, hoje, produzem da-
dos em grande parte, principalmente na 
área de serviço, e esses dados têm muito 
valor. Os ativos mais valiosos, hoje, em ter-
mos de produção, seriam a produção e a 
organização de dados. É um ativo difícil 
de precificar, que gera muita receita, mas 
não se paga imposto em cima dele. Have-
ria uma visão que influenciaria a alavanca-

gem da empresa, dependendo de como se 
analisa o valor de dados que está inserido 
nesse fluxo de caixa e como isso é expan-
dido. Pensando nisso, no mundo financei-
ro, a primeira pergunta a se fazer é: O que 
existe em termos de demanda no mundo 
de pagamentos, atualmente, para a digi-
talização da economia? Com a realização 
de um experimento, observam-se, quase 
sempre, cinco características: um sistema 
de pagamentos rápidos, baratos, seguros, 
transparentes e abertos. Então, a eventual 
existência de um sistema de pagamentos 
instantâneos poderia reduzir a demanda 
para algumas formas de pagamento dis-
cutidas atualmente, como moeda digital, 
criptomoedas e stablecoins?

1 ARRANJO DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (PIX)

O arranjo de pagamentos instantâneos ope-
racionalizado pelo BCB (Pix) busca reduzir 
custos de transação, propiciar o surgimento 
de novos modelos de negócio no mercado 
de pagamentos e contribuir para a trans-
parência e para o recolhimento de tributos. 
Esses seriam os pilares de uma série de polí-
ticas públicas em implementação pelo BCB. 
No primeiro momento de seu surgimento, o 
receio inicial era de que o Pix viesse a subs-
tituir o TED e o DOC, mas verificou-se que a 
ideia era fazer algo que reduzisse o custo de 
intermediação, a ponto de aumentar o volu-
me de transações e os tipos de modelos de 
negócios no setor financeiro.

Um estudo vem sendo realizado pelo BCB 
com vistas a identificar o número de novas 
contas-correntes bancárias abertas exclu-
sivamente para atender à necessidade de 
acesso ao Pix. Ou seja, o novo sistema de 
pagamentos instantâneos operacionalizado 
pelo BCB estaria fomentando a bancariza-
ção e a inclusão financeira da população. 
No lançamento do Pix, esperavam-se 20 

milhões de chaves em seis meses, mas essa 
previsão foi alcançada em apenas alguns 
dias. Hoje seriam, aproximadamente, 282 
milhões de chaves, com destaque para as 
chaves criadas por pessoas jurídicas.

Ademais, 94 milhões de contas bancárias 
têm acesso ao Pix, número considerável em 
termos de bancarização. Outro dado é que, 
na verdade, não há o efeito de substituição 
de TED e DOC. Na verdade, houve aumen-
to no número de transações. O tíquete mé-
dio das transações de pagamento realiza-
das com Pix está em queda, o que denota 
maior capilaridade da inovação. O Pix ain-
da não entrou no Person to Person Mobile 
Payment (P2PM), hoje estaria centrado no 
Peer-to-Peer Lending (P2P) com recente 
introdução em transações comerciais, pois 
tem uma adaptação nos pequenos negó-
cios para a parte contábil.

Quanto ao Pix, só foi realizado 20% a 30% 
do possível, havendo ainda grande capila-
ridade. Assim, com a instauração de uma 
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competição, ao colocar um mundo de pa-
gamentos e uma linha de nivelamento no 
mundo de pagamentos, a regra de entrada 
diminui. Isso implica a diminuição de custos 
de produção de dados e o acesso aos da-
dos de forma mais democrática. Todos os 
projetos mais recentes, como o Pix, o open 
finance e a moeda digital do Banco Central, 
se conectam mais à frente a um sistema que 
pode ser entendido como mais moderno.

É importante destacar que há necessidade 
de realização de um smart outsource, ou 
seja, de encontrar algo que hoje tem um 
custo de intermediação e, com a ajuda da 
tecnologia, fazer com que esse custo de in-
termediação desapareça, virando benefício 
para o usuário final ou para os usuários, de 
forma geral. Um exemplo concreto é a pos-
sibilidade de qualquer loja do Brasil poder 
ter um caixa eletrônico (ATM), com modali-
dades de saque e troco, mas com custos de 
manutenção e transação muito mais baixos, 

por meio do Pix. Assim, há um ganho duplo 
para o lojista, porque ele coloca alguém na 
boca do caixa e consegue fazer mais ven-
das, tendo menos problemas de transporte 
de numerário, e o custo de intermediação, 
que era gerado por um serviço que existia 
antes, diminui. Em tese, transfere-se esse 
benefício para o cliente, que vai poder fa-
zer isso de graça.

Quanto ao Pix Saque, considerando os in-
centivos existentes para os lojistas que o 
oferecerem, como a redução dos custos 
com gestão de numerários e a atratividade 
para trazer os clientes à loja, questiona-se 
a necessidade de uma remuneração adicio-
nal pela oferta do serviço. Nesse ponto, o 
desenvolvimento da tecnologia pode ser-
vir como barreira de entrada. Assim, uma 
remuneração incentivaria o lojista, porque 
ele teria de desenvolver alguma tecnologia 
para possibilitar que as caixas registrado-
ras aderissem ao Pix.

2 RECEBÍVEIS

Quanto aos sistemas de recebíveis, desta-
ca-se que recebíveis de cartões tiveram um 
início bastante duro. Em alguns dos parti-
cipantes na parte de importação das infor-
mações dos dados até então mantidos nas 
agendas de recebíveis das instituições de 
pagamento, a parte tecnológica não esta-
va tão adequada à nova infraestrutura de 
registro de recebíveis de cartões de cré-
dito. A ideia era conseguir melhorar essa 
parte do colateral, diminuir a fricção dos 
recebíveis e ampliar a eficiência do uso de 
recebíveis. Na arquitetura antiga, havia um 
lock-in de credores, já que era um credor 
único. Na arquitetura nova, permite-se a 

multiplicidade de credores, o que configu-
ra um uso eficiente de garantia. Havia tam-
bém um conhecimento assimétrico na par-
te da agenda de recebíveis, do histórico de 
recebimentos, enquanto agora se tem uma 
agenda compartilhada. Isso faz com que 
a barreira de entrada diminua e novos en-
trantes consigam ter o mesmo acesso, tan-
to em termos de barreira de entrada quan-
to em termos de possibilidade de oferecer 
novos produtos. Discute-se, nesse sentido, 
a possibilidade de segmentação contínua, 
em que várias empresas ofereceriam seg-
mentos de produtos financeiros e estariam 
plugadas a uma plataforma maior. 
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3 OPEN FINANCE

No que diz respeito ao open finance, que 
é toda essa parte de dados – comercializa-
ção, transferência e análise –, considera-se 
que esse é o futuro da indústria financeira. 
Ao analisar plataformas on-line, destaca-se 
a venda estimulada, quando, por exemplo, 
alguém recebe a mensagem “tem um pro-
duto para você”. A venda estimulada sobre 
o total de vendas cresce em double digit, 
ou seja, cresce em mais de 10%. Neste ano, 
houve um crescimento ainda maior. À me-
dida que os algoritmos vão ficando melho-
res, eles conhecem mais o consumidor e são 
mais capazes de sugerir produtos aliados a 
suas preferências. Esse é um enorme poten-
cial de vendas e de segmentação na indús-
tria. A previsão é de que isso acontecerá de 
forma acelerada na indústria financeira, tor-
nando vital o nivelamento, para que todos 
tenham acesso a dados. 

Analisa-se o open finance em duas dimen-
sões principais: a primeira é a possibilidade 
da utilização de dados para oferecer mais 
produtos sob medida e acessíveis; a outra é 
o poder de comparação entre produtos nas 
diversas instituições que fazem parte do 
ecossistema. O open finance do BCB come-
ça com 700 empresas e será o mais abran-
gente do mundo, não só em número de par-
ticipantes, mas também na quantidade de 
serviços. A fase 1 e a fase 2 foram concluídas 
e, agora, caminha-se para a fase 3, na qual 
se inicia o compartilhamento de serviços. 
Começa, então, o Programa de Iniciação de 
Pagamento (PIF), que consiste na interação 
do Pix com o open banking. Em seguida, será 
iniciada a fase 4, com um compartilhamento 
mais amplo. O nome open finance refere-se 
justamente a esse pensamento em um siste-
ma mais abrangente: tem-se, por exemplo, a 
parte de Previdência e de Seguros entrando 

no ambiente da plataforma, assim como se 
chegou a mencionar um projeto chamado 
open health, que trataria basicamente do 
setor da saúde. 

Diante disso, menciona-se a necessidade de 
atualização da legislação cambial. Nesse sen-
tido, foi trazido o projeto de lei de prestação 
de serviços financeiros, que passou na Câma-
ra e está aguardando apreciação do Senado, 
considerado necessário para modernizar a 
legislação da moeda, de forma a possibilitar, 
eventualmente, a moeda digital. Nada disso é 
possível sem ter um ambiente regulatório que 
faça com que as ideias se transformem rapi-
damente em interfaces de programação de 
aplicações (API, na sigla em inglês), ou seja, 
que projetos se transformem rapidamente 
em plataformas. Então, o ambiente de san-
dbox regulatório seria fundamental e poderia 
ser considerado um guia ao dar direções ne-
cessárias em termos de regulação.

Um exemplo é o Laboratório de Inovações 
Financeiras e Tecnológicas (LIFT), laborató-
rio de inovação do BCB. Ao observar os pro-
jetos do LIFT, em termos de ideias de proje-
to e de plataforma, estima-se que 60% deles 
estão fora do mundo regulado. Então o de-
centralized finance (DeFi) é cada vez maior. 
Qual é o papel do regulador no futuro? Qual 
é a regulamentação que teremos no futuro? 
Haverá canais transacionais que serão mais 
importantes do que as instituições financei-
ras. Em algum momento, a preocupação não 
será quanto ao banco em que se deve entrar 
para realizar um serviço, mas quanto ao canal 
em que se deve estar para atingir o serviço 
que o banco oferece. Muito provavelmente, 
esse canal não será o banco. O ambiente de 
sandbox regulatório seria fundamental para 
essa futura descentralização.
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4 SANDBOX REGULATÓRIO

Por trás da preocupação dos bancos com 
as fintechs, há um fenômeno maior acon-
tecendo e uma corrida pela integração en-
tre texting, pagamentos e conteúdo. Isso é 
relevante, uma vez que, se todos os pro-
cessos de vendas estiverem dentro de um 
canal, com acúmulo de dados e interpreta-
ção de dados na mesma plataforma, como 
anúncio, venda e pagamento de um produ-
to, o valor gerado será exponencialmente 
maior. Muito provavelmente, com os algo-
ritmos modernos, sabe-se o que o cliente 
achou daquele produto em tempo real e o 
que ele está dizendo daquele produto para 
um amigo. Essa quantidade de informação 
é tão poderosa que ninguém – nenhuma 
instituição financeira – chega sequer perto 
de poder competir com o que esses dados 
podem oferecer aos clientes em termos de 
produtos, se organizados de forma correta.

Além disso, essas cadeias, em grande parte, 
são também donas ou, pelo menos, gran-
des participantes de sistemas de nuvens. 
Elas não só capturam dados, como também 
são donas ou, pelo menos, sócias desses 
espaços onde esses dados são guardados. 
Isso aconteceria mais no mundo emergen-
te do que no mundo desenvolvido, porque, 
em alguns lugares do mundo desenvolvido, 
não há mais possibilidade de fazer essa as-
sociação. Olhando essa associação, o BCB 
vem entendendo esse movimento e perce-
bendo que é importante que isso não gere 
a chamada “fragmentação de mercado”, de 
modo que os vários sistemas de liquidação 
não se comuniquem.

Nesse sentido, o market fragmentation po-
deria ser um problema grande com a cria-
ção do Pix e com o sistema que está sen-
do desenhado pelo BCB, mas foi mitigado. 
Caso contrário, ocorreria o aumento da efi-
ciência e do nível de competição entre a 
inovação da moeda e a moeda digital. 

Quanto ao processo de desenvolvimento 
da implementação de programas, é neces-
sário começar do entendimento de que 
há grande velocidade na parte de capaci-
dade computacional, e demorou um pou-
co para essa evolução afetar as coisas da 
forma exponencial, como vinha ocorrendo 
na produção de dados. Então, haveria um 
aumento da produção de dados com uma 
queda muito grande na parte de custos.

A rápida evolução na parte de armazena-
mento de dados em nuvens foi seguida por 
uma rápida evolução também na parte de 
interpretação dos dados, pois é necessário 
ser capaz de produzir, armazenar, avaliar, 
classificar e usar esses dados. Essa seria a 
parte em que o mundo financeiro estaria 
mais conectado hoje, porque o negócio de 
intermediação financeira tem a ver infor-
mação assimétrica. Então, todo negócio 
de informação é que vai reduzir margem, 
ganhar competitividade, diminuir barreiras 
de entrada. Assim, levanta-se a ideia de 
que todas as portas de entrada na inter-
mediação financeira estão nos relatórios 
de dados. Nota-se, também, essa parte de 
evolução rápida na formação de dados, 
destacando-se o sistema de pagamentos.

Quanto às fintechs, questiona-se a existên-
cia de assimetrias regulatórias entre gran-
des bancos, instituições de pagamento e 
outras fintechs. Em resposta, argumenta-
-se que haveria uma dimensão muito im-
portante – same risks, same regulation –, 
ou seja, se há um risco para o mercado, o 
Banco Central, no final, é um emprestador 
de última hora. É preciso mensurar esse 
risco, que pode se transformar em uma 
coisa sistêmica. Então, se há o mesmo ris-
co, há a mesma regulação. Isso interagi-
ria com uma dimensão mais nova – same 
products, same regulation –, ou seja, se 
oferece o mesmo produto para o cliente, 



deve ter uma regulação parecida, porque, 
mesmo que não esteja capturado nos mo-
dos tradicionais de alavancagem, aquele 
produto pode se transformar, lá na frente, 
em uma coisa mais alavancada. Além dis-
so, um produto, às vezes, começa com o 
equilíbrio de competição, que se entende 
que é não alavancado, mas, à medida que 
o produto avança, a alavancagem vai sen-
do criada. Então, é possível começar com 
o ambiente que é perfeitamente competi-
tivo, mas as regras que funcionaram para 
aquela competição não funcionam à medi-
da que o mercado se desenvolve. 

O pleito foi dividido em grandes partes, 

como no caso do pleito de custos opera-
cionais: abrir uma conta no banco digital 
é mais fácil do que no banco tradicional, já 
que o banco digital não faz todas as partes 
do know your client, não sendo tão rígido 
na parte de abertura de contas. Esse é um 
processo em que os bancos digitais, hoje, 
têm facilidade maior, mas é necessário que 
ofereçam o mesmo nível de segurança. Ain-
da não há, portanto, uma conclusão quan-
to ao tema. Outra dimensão apresentada 
são as tarifas, que são iguais para todos, 
ou seja, embora as tarifas sejam cobradas 
por produtos, não foi notada nenhuma as-
simetria nelas dada a liberdade para fazer 
produtos diferenciados.

5 MOEDA DIGITAL

Inicialmente, deve-se destacar a necessida-
de de diferenciação entre a moeda digital 
e o moedeiro eletrônico1. A China teria um 
projeto-piloto de moeda digital em algu-
mas cidades2, com a motivação de eliminar 
a fragmentação de mercado. Eles enten-
dem que a moeda digital é uma forma de 
juntar diversas plataformas de pagamento 
instantâneo em uma espécie de liquidação 
centralizada. As plataformas reagiram a 
isso. Por isso, há uma disputa entre regu-
lador e essas plataformas na China. Ressal-
te-se, ainda, a necessidade de liquidação 
centralizada no mercado de pagamento de 
cartões ou de um sistema que permita o ar-
mazenamento de valores no próprio cum-
primento do pagamento (e-money). Para o 
regulador monetário, seria a limitação de 
moeda fiduciária em meio eletrônico.

Inicialmente, a autoridade monetária bra-
sileira considera que há extensão do real 
físico para a parte de pagamentos on-line, 
com o off-line sendo deixado para o futu-
ro. Com isso, destaca-se a relevância da 
segurança cibernética. Os bancos centrais 
dizem que a moeda digital é uma extensão 
da moeda física. Portanto, se a moeda di-
gital é uma extensão da física, isso implica 
disposição em convertê-la para qualquer 
momento do tempo. Com essa disposição 
de conversão a qualquer momento, seria 
possível substituir, de certa forma, a base 
por uma moeda digital. Se existe uma de-
manda muito grande para ter essa moeda 
digital, e a substituição começa a ocorrer 
de forma muito acelerada, há um problema 
na concessão de créditos, que está ligado a 
essa limitação na alavancagem gerada por 

1 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Voto 267/2018-BCB, de 20/12/2018. Propõe a edição de alterações no Regulamento 
anexo à Circular no 3.682, de 04/11/2013, relativas aos mecanismos de governança de instituidores de arranjos de 
pagamento abertos e à interoperabilidade entre arranjos. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/
downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_2672018_BCB.pdf Acesso em: 27 dez. 2021.
2 “China é a primeira potência a criar sua própria moeda digital”. IstoÉ Dinheiro, 2021. Disponível em: https://www.
istoedinheiro.com.br/china-e-a-primeira-potencia-a-criar-a-sua-propria-moeda-digital/ Acesso em: 27 dez. 2021
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essa conversão, porque, na forma como a 
moeda digital está sendo concebida – não 
só no Brasil, mas também em grande parte 
dos outros países –, no balanço dos ban-
cos, ela funciona como um depósito que 
tem 100% de compulsório, ou seja, diminui 
a capacidade de alavancagem do sistema. 

Uma das respostas que alguns bancos cen-
trais oferecem é a limitação da emissão. Li-
mitando-se a emissão de moedas físicas, a 
demanda por moedas digitais, em algum 
momento, seria maior. Entretanto, pode ha-
ver diferenciação de prêmio ou mercado se-
cundário. Assim, ela deixaria de ser extensão 
da moeda física ou, ao realizar a conversão, 
seria necessário explicar ao regulador quem 
está sendo beneficiado nessa arbitragem.

Outra proposta seria colocar uma taxa de 
juros negativa. Entretanto, seria necessário 
fazer quase uma otimização dinâmica, para 
definição dos juros necessários em cada dia, 
a fim de equalizar a demanda e a oferta, o 
que seria inviável. Vale lembrar que alguns 
países se dirigem a um sistema de moeda 
digital centralizado e outros a um sistema 
descentralizado, o que pode gerar um pro-
blema entre países que tenham uma tecno-
logia centralizada e outros que tenham uma 
tecnologia descentralizada, uma vez que 
poderia haver dificuldade de realização de 
remessas internacionais em razão da falta 
de integração dessas tecnologias.

Como a maior parte da moeda já é eletrô-
nica, sob a forma de depósitos à vista no 
sistema bancário ou de reservas bancárias 
depositadas no Banco Central, a questão 
que se coloca é se o Banco Central conti-
nuará emitindo a moeda física e permitin-
do que continue existindo e circulando ao 
lado da moeda digital. Levante-se, também, 
a impressão de que a maior parte dos ban-
cos centrais do mundo começou a olhar 
esse tema após ser pressionada pelas crip-
tomoedas que são emitidas pelo setor pri-
vado. Então, parece que grande parte do 
esforço foi centrado principalmente nos 

aspectos tecnológicos que essa mudança 
envolve, e essa mesma ênfase talvez não te-
nha sido dada a questões como privacidade 
e implicações da própria gestão da política 
macroeconômica e da política monetária. 
Dado o regime fundamentado na moeda 
digital, questiona-se se haveria diminuição 
do poder do multiplicador bancário e da se-
nhoriagem que o governo recebe na emis-
são de moeda. Além disso, considera-se a 
hipótese de eliminação completa da moe-
da física, permitindo que os bancos centrais 
passem a fazer metas de níveis de preços, 
no lugar de metas de inflação. 

Em resposta a um questionamento sobre a 
existência de estudos sobre as consequên-
cias macroeconômicas da introdução da 
moeda digital no Brasil, o que se sabe, pri-
meiramente, é que os moedeiros eletrôni-
cos vão coexistir com a moeda digital, dado 
o entendimento de que o governo jamais 
deveria ditar qual é a forma de pagamento 
que as pessoas deveriam usar, mas oferecer 
o máximo de produtos e a maior facilidade 
possível, com o intuito de gerar competi-
ção. A partir desse ponto, o mercado de-
terminará o que é melhor. No que diz res-
peito à produção de dados, destaca-se que 
o tema está muito ligado à coexistência da 
moeda digital e dos moedeiros eletrônicos, 
tal como a parte da moeda digital que vai 
ser feita em uma plataforma de blockchain. 
Em relação às criptomoedas, aborda-se a 
perspectiva de banqueiros centrais, que se 
preocupam mais com o tipo de moeda, o 
que seria irrelevante frente à real questão 
da rede em que ela vai trafegar.

Outra questão que se coloca é a da segu-
rança. Nesse sentido, destaque-se a taxa 
de conversão entre a moeda eletrônica e a 
de papel, pois, se existe uma taxa de con-
versão, ao se tratar apenas de uma emissão 
de moeda eletrônica, o colateral, a garantia 
como reserva de valor, é o orçamento públi-
co federal. Por isso, se existir déficit, não há 
diferença se é moeda eletrônica ou se é em 
moeda papel. Havendo déficit, há inflação 
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e desvalorização. Se houver cotação, se for 
apenas um ativo, como um bitcoin, não ha-
verá esse problema, mas, com ambas como 
moeda, se as duas forem emitidas pelo go-
verno anualmente, com quantidades dife-
rentes e mantendo uma relação fixa, uma 
moeda excluirá ou dominará a outra. Então, 
devem-se mencionar três aspectos. O pri-
meiro é a unidade de conta: a função meio 
de troca foi considerada espetacular no 
meio eletrônico, mas, no que tange à reser-
va de valor, seu funcionamento foi questio-
nado. Então, haveria um problema de con-
trole das estabilidades das instituições, de 
controle financeiro e de controle do déficit 
público, o que está além do Banco Central, 
no Tesouro, partindo do processo orçamen-
tário brasileiro. Isso geraria um limite que 
demandaria cautela. Para mais, mencione-
-se o dever de ter cautela, dado que a com-
putação quântica ou o blockchain por trás 
dessa moeda eletrônica pode ser compro-
metida se for quebrada a criptografia. De 
resto, o processamento de algumas coisas 
poderia começar a ser tirado do país em 
excesso, gerando um crescente problema 

de segurança nacional. Outra questão é a 
delicadeza da situação caso seja processa-
do o negócio financeiro sem restrição dada 
pelo Banco Central, ou seja, a lógica de que 
o processamento computacional precisa 
ser feito dentro do Brasil, com um software 
que não precisa ser nacional, mas que deve 
ser aberto para o Banco Central, de forma 
a haver alguma supervisão e certa garantia 
de funcionamento desse processamento. 

No que tange às questões mencionadas, a 
preocupação com uma possível ruptura no 
sistema atual é um tema inerente ao medo 
da inovação. Em uma dimensão pruden-
cial, que é uma dimensão de estabilidade 
financeira, e em uma dimensão de política 
monetária, que é uma dimensão de como 
você emite essa moeda, levanta-se a pre-
tensão de fazer um processo centralizado 
no qual o Banco Central seja o emissor. 
Desse modo, a custódia poderia ser des-
centralizada, mas a emissão seria do Banco 
Central. Muitos dos programas que foram 
mencionados acontecem também com a 
emissão de outras moedas.
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6 SUSTENTABILIDADE

Quanto à agenda de sustentabilidade, des-
taca-se a meta de fomentar o financiamen-
to de práticas sustentáveis. O BCB possui 
três consultas públicas sobre o ESG3, a no 

824, que é a parte da integração de bases 
de dados e gerenciamento de riscos, a no 
855 e a no 866, sendo a no 85 parte do ge-
renciamento de riscos sociais (GRS). Além 
disso, existe uma divulgação de informa-
ções relativas ao gerenciamento de riscos. 
Há os chamados primeiros passos na dire-
ção do que seria uma taxonomia razoável 
para o sistema do BCB, lembrando que uma 
coisa que falta bastante ao Brasil é ter uma 
taxonomia da prática sustentável. Sem essa 
taxonomia, é muito difícil precificar créditos 
de carbono e falar de vários projetos que 
são importantes para eliminar as externali-
dades negativas e sua precificação. 

Então, debate-se o período em que as big-
techs criaram uma grande ruptura nos mo-
delos de negócios tradicionais – primeira-
mente na parte de vendas, depois na parte 
de entregas. Levanta-se a possibilidade de 
início de um novo processo de ruptura, de 

acordo com o qual o disruptor sofrerá essa 
disrupção, que é a parte de monetização de 
dados. É comum ver um investimento muito 
grande na possibilidade de as pessoas mo-
netizarem os próprios dados sem terem de 
passar por essas oligarquias de dados. En-
tão, seria fácil fazer essa monetização, mas 
faltaria a criação de um arcabouço em que 
os dados das pessoas pudessem transitar de 
modo que elas conseguissem, de forma ho-
mogênea, extrair valor dos dados e acessar 
diretamente o vendedor que está interessa-
do neles, sem passar por intermediários. 

Um problema que se coloca é a falta de re-
gulamentação sobre os bancos de dados, 
levando em consideração as empresas não 
financeiras. Assim, os conglomerados de 
varejo poderiam acabar por ter o cliente e, 
por não terem regulamentação sobre como 
lidar com os dados do cliente, poderia haver 
enorme sobreposição no mercado financei-
ro. Quanto a isso, acredita-se que o mundo 
das finanças vai interagir com o mundo de 
dados e que grande parte dos dados vai ser 
produzido fora do setor de finanças. Então, 

3 O Conselho Monetário Nacional já possui uma norma sobre responsabilidade ambiental das instituições financeiras. Cf. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução 4.327, de 25/04/2014. Dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas 
no estabelecimento e na implementação da política de responsabilidade socioambiental pelas instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/
normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf. Acesso em: 28 dez. 2021. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução CMN 
4.945, de 15/09/2021. Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as 
ações com vistas à sua efetividade. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.945-de-15-de-
setembro-de-2021-345117266. Acesso em: 28 dez. 2021.
4 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Consulta Pública 82/2021. Divulga propostas de normas relativas aos critérios de 
sustentabilidade aplicáveis à concessão de crédito rural e à caracterização de empreendimentos com restrições de acesso 
ao crédito rural em razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a questões socioambientais. Disponível em: https://
www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?3. Acesso em: 28 dez. 2021.
5 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Consulta Pública 85/2021. Divulga um conjunto de propostas normativas para o 
aprimoramento das regras de gerenciamento do risco social, do risco ambiental e do risco climático aplicáveis às instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como dos requisitos a serem 
observados por essas instituições no estabelecimento da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática 
(PRSAC) e na implementação de ações com vistas à sua efetividade. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/audpub/
DetalharAudienciaPage?4. Acesso em: 28 dez. 2021.
6 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Consulta Pública 86/2021. Divulga proposta normativa com vistas ao estabelecimento 
de requisitos para divulgação de informações sobre aspectos sociais, ambientais e climáticos aplicáveis às instituições 
enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3) e no Segmento 4 (S4), nos termos da Resolução 
no 4.553, de 30 de janeiro de 2017. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?5. Acesso 
em: 28 dez. 2021.
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o princípio da reciprocidade deve ser manti-
do. Se alguma companhia quiser, em algum 
momento, fazer um serviço que envolva fi-
nanças e que envolva a troca de dados, ela 
deverá abrir os dados da mesma forma. Pri-
meiramente, seria necessário que um órgão 
regulador de dados competente regulasse 
o fluxo de dados em geral, visando garantir 
a reciprocidade entre os setores financeiro 
e varejista. Entretanto, as companhias que 
produzem mais dados e que guardam os da-
dos de forma eficiente estão transformando 
esses dados, tornando-os usáveis apenas 
por meio do algoritmo que está em seu do-
mínio. Então, uma das preocupações seria 
a possibilidade de reciprocidade diante de 
um volume de investimentos grande de-
mais para esconder dados e informações 
do cliente com os algoritmos de que são 
proprietários, porque isso significaria a fal-
ta de regulação no sistema como um todo. 

Em seguida, levanta-se a questão da previ-
são para a regulamentação da oferta e do 
uso das criptomoedas e dos serviços finan-
ceiros fundamentados em blockchain no 
Brasil, especificamente as finanças descen-
tralizadas (Decentralized Finance, ou DeFi, 
na sigla em inglês) ou criptoativos de de-
senvolvimento no processo de inclusão fi-
nanceira para os bancos comunitários. So-
bre as criptomoedas, percebe-se grande 
aumento da demanda por elas nos últimos 
anos. Ao contrário do esperado, houve um 
crescimento muito grande na negociação 
de criptomoedas com a finalidade de inves-
timento e um crescimento muito baixo em 
sua negociação com a finalidade de meio de 
pagamento. A regulamentação das cripto-
moedas como ativo financeiro ou valor mo-

biliário cabe à CVM7, não ao BCB, mas seria 
importante regulamentar, primeiramente, a 
criptomoeda como investimento. Ainda na 
mesma linha, mas no tema das stablecoins, 
isto é, na emissão da moeda com lastro, exis-
tem vários tipos de stablecoins. Então, pros-
seguindo-se para o DeFi, o que o trará para 
a regulamentação é ter uma moeda digital 
emitida ou regulada pela autoridade, mas 
sua emissão é feita pela autoridade monetá-
ria e sua custódia é descentralizada. Apesar 
das incertezas, olhando os projetos de DeFi 
atuais, principalmente a parte do programa 
mode nodes, que são novos programáveis 
dentro do blockchain, entende-se que, se 
a moeda não for um inscription numérico, 
haverá dificuldade em trazê-la para nosso 
ambiente. Parte da explicação por trás do 
real digital8 seria justamente para capturar 
esse DeFi. Ao se observarem os maiores mo-
tivos por trás da demanda de criptoativos, 
o Pix atende a quase todos eles, por ser ba-
rato, rápido, instantâneo, seguro e aberto, o 
que tornaria difícil identificar racionalmente 
o porquê da necessidade de ter uma moeda 
digital soberana. O mundo de DeFi está cres-
cendo muito mais que o mundo regulado.

Existem moedas que são definidas por um 
lastro limitado, em termos de capacidade 
operacional, e que são algoritmos fecha-
dos e analisados, como o bitcoin, que é de, 
no máximo, 17 milhões. No entanto, perce-
be-se uma capacidade de mineração que 
está chegando mais perto do limite. Em al-
guns lugares, haveria um desvio de energia 
muito grande para esse tipo de produção. 
No final, foi determinado que a moeda que 
prevalecerá é a moeda que fortalece a circula-
ção em rede. Nesse sentido, o Ethereum teria 

7 “Há situações em que os criptoativos podem ser caracterizados como valores mobiliários; por exemplo, quando 
configuram um contrato de investimento coletivo. Nessa situação, a oferta deve ser realizada de acordo com a regulação 
da CVM. Quando se tratar apenas de compra ou venda de moeda virtual (p. ex., bitcoin), a matéria não é da competência 
da CVM”. Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/menu/investidor/alertas/ofertas_atuacoes_irregulares.html. Acesso 
em: 28 dez. 2021.
8 “BC apresenta diretrizes para o potencial desenvolvimento do real em formato digital”. Banco Central do Brasil, 2021. 
Disponível em:  https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/548/noticia. Acesso em: 28 dez. 2021.



13

uma característica mais próxima de network 
enhancement do que outras. A partir disso, 
uma vez entendido o efeito de cada coisa no 
network, seria possível regular melhor.

Há diversos estudos no mundo acadêmico 
sobre a velocidade do dinheiro. Entretanto, 
eles têm assumptions muito fortes em pon-
tos que não estariam alinhados com a tecno-
logia em termos de desenvolvimento, sendo 
importante avançar nisso. Por isso, reforça-se 
a relevância do network para o tema. 

Outra questão importante, mais especifica-
mente na parte de pagamentos, diz respeito 
à massa de risco que é gerada por financia-
mento de cartões de créditos. Tal massa te-
ria um tratamento de requerimento de capi-
tal diferenciado para quem é banco e para 
quem não é banco, tornando necessário dis-
secar o que disso se transforma em alavan-
cagem ou não, diante do same risks, same 
regulation e dos diferentes níveis de risco. É 
necessário equalizar esse problema, porque 
algumas empresas de meios de pagamentos 
ficaram grandes e produzem uma massa de 
risco considerável. Outra dimensão seria a 
de pedidos regulatórios que o Banco Central 
faz aos grandes bancos, visto que estes têm 
vários departamentos, várias áreas e acabam 
tendo muitos pedidos dobrados. Por outro 
lado, para as plataformas, os pedidos seriam 
mais fáceis, pois todos os pedidos são cen-
tralizados. Assim, é indispensável uma me-
lhor organização por parte do Banco Cen-
tral, para ter um single entry point, ou seja, 
um ponto único para toda essa parte, sendo 
ainda considerada a importância de ter um 
ambiente de competição sem assimetria.

Em alguns países, bancos já podem ter na 
base de ativos outras moedas digitais ou 
stablecoins, até mesmo criptomoedas, em 
alguns casos. Ou seja, isso já acontece de 
qualquer forma, mas é necessário que haja 
cautela no processo. Em relação à ciberse-
gurança, que foi outra dimensão mencio-
nada, há a percepção de um aumento de 
investimento nessa atividade. Verificam-se 

alguns módulos de computação quântica já 
avançados, ou seja, a parte computacional 
de criptografia aumenta exponencialmen-
te. Há também um movimento de empresas 
em busca de mecanismos de segurança para 
aguentar essa nova capacidade computacio-
nal, que terá mais ganho na parte de interpre-
tação de dados do que na parte numérica, 
que está por vir. Então, nota-se que os inves-
timentos são todos nesse sentido. Assim, se-
ria gerada a sensação de que a parte da pro-
teção está avançando pelo menos tão rápido 
quanto a parte da velocidade computacional. 

Quanto aos mecanismos de política mone-
tária, na hora em que a conversão for anun-
ciada, os grupos mais informados muito pro-
vavelmente tentarão converter o máximo 
possível, porque, pensando em um equilíbrio, 
o pior que poderia acontecer seria converter 
a moeda para uma digital e, se não funcio-
nasse – com o Banco Central garantindo que 
vai converter a par –, só seria preciso conver-
ter novamente a par para outro. No entanto, 
existe a chance de que a moeda digital tenha 
mais valor. Então, haveria uma opção em-
butida no processo de conversão, de forma 
a garantir o controle, destacando-se que o 
processo se dá com cautela, de forma lenta, 
e que está sendo desenhado por muitas pes-
soas. Entretanto, como um processo inicial, 
seria como se o volume de dinheiro físico 
fosse bloqueado, enquanto o dinheiro digital 
é permitido, o que teria uma implicação na 
parte de depósitos, porque o dinheiro digi-
tal não tem a mesma capacidade de crédi-
to. Seria preciso fazer uma conta de capital 
shadow para não limitar a capacidade de ala-
vancagem do sistema bancário quando essa 
substituição ocorresse – e é esse o processo 
que está sendo estudado, de modo que ain-
da há mais perguntas do que respostas na 
parte de CDBC. 

Ao término da reunião, ressaltou-se, nova-
mente, que o BCB se encontra em um cam-
po de desenvolvimento de tecnologia e que 
está interagindo com o mundo tradicional, 
prudencial e de política monetária.
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